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El primer any de vida del 
projecte Pont Alimentari ha 
estat intens i engrescador. 
S’han pogut aprofitar més 
de 1.000 kg d’aliments fres-

cos que s’haurien malbaratat i més de 2.000 
racions de menjar cuinat que també hauria acabat 
a les escombraries. Cal agrair especialment la 
col·laboració del grup Bonpreu-Esclat, que va 
donar suport al projecte des de l’inici, i també a 
la Casa-Asil de Sant Andreu del Palomar, que 
es va sumar a un incipient Pont Alimentari amb 

Amb la col·laboració de:

Amb 132 donacions gestio-
nades, 148 tones d’equipament 
i materials recuperats i 141 
entitats receptores fins a 31 
d’octubre, 2015 ha estat un any 

de consolidació i creixement per al Pont Solidari. El 
servei de Banc de Recursos ha permès donar una 
segona vida útil a recursos valorats en 458.061 € i 
ha evitat així l’emissió a l’atmosfera de 616.723,68 
kg. de CO2. Hem signat convenis de col·laboració 

la Federació de Cooperatives Agràries, Fundació 
la Caixa i Asepeyo, augmentant el suport del teixit 
empresarial. 
Els destinataris de les donacions per tipus d’entitats 
receptores són: fam/pobresa 14%, infància 14%, 
gent gran 7%, inserció sociolaboral 18%, malalts/
sanitat 12 %, discapacitats 4%, immigrants 21% i 
cooperació internacional 10%. 

Més informació en pàgines interiors > >

eficàcia i una gran receptivitat. Però el balanç 
més significatiu ha estat la repercussió mediàtica 
que s’ha aconseguit: 33 aparicions en mitjans de 
comunicació generalistes, de les quals 12 han 
estat en ràdio i televisió. Aquest ressò mediàtic ha 
permès sensibilitzar la població, un dels objectius 
principals del projecte, i sumar esforços amb 
moltes altres iniciatives que treballen perquè no 
es llencin aliments en bon estat. El malbaratament 
alimentari és un problema candent a nivell europeu 
i, en aquest any d’arrencada, el Pont Alimentari hi 
ha posat el seu granet de sorra. 



Acord climàtic insuficient Joc de reutilització i cooperació 
a l’IES Caparrella de Lleida

Breus 

La Cimera de París sobre el canvi climàtic ha estat 
bastant frustrant per a les Ong mediambientals. Tot i 
que era “el màxim consens a que podien arribar els 
195 països” és poc en relació a l’objectiu inicial, en 
què es proposaven acords vinculants per a tots. És un 
problema complex, amb molts interessos contraposats 
(econòmics, polítics), de països molt diversos, però 
que ens afecta a tots, sobretot als habitants dels països 
més empobrits.

Continuar lluitant contra el canvi climàtic és defensar 
les condicions per a la vida al nostre planeta i, per tant, 
per a la subsistència humana. Això suposa accions a 
nivell mundial i, també, a nivell local i personal. Tots els 
hàbits que ens fan menys consumidors/depredadors, 
més aprofitadors dels recursos existents i menys 
malbaratadors tenen molta importància. 

Vet ací la nostra tasca: reutilitzar i aprofitar, amb la 
doble funció solidària i mediambiental d’equipaments i 
d’aliments en bon estat. El problema del canvi climàtic 
ens afecta a tots i tots podem fer quelcom per evitar-lo.

Divendres 11 de novembre Banc de Recursos va 
anar a l’IES Caparrella per dinamitzar tres tallers amb 
alumnes de tercer d’ESO. L’objectiu era despertar 
l’interès dels nois i noies sobre la problemàtica dels 
residus, el consum responsable i la solidaritat, alhora 
que es presentava el treball diari de la Fundació. 
L’activitat proposada es plantejava com un concurs 
entre equips que havien de respondre conjuntament 
diverses preguntes i els alumnes van abocar-s’hi amb 
una gran participació. Aquesta proposta de BdR ja és 
el segon any que es realitza a la Caparrella, com a part 
del seu treball mediambiental i social amb l’alumnat, 
i tant l’institut com la ONG es mostren molt satisfets 
de la col·laboració. 

“Lluitar contra el canvi climàtic  
és defensar les condicions per a  
la vida al nostre planeta”

> Editorial

‘Autòpsia’ al contenidor 
de rebuig

El 26 de novembre vam 
analitzar el contingut de 
diversos contenidors de 
rebuig a la plaça de Can 
Fabra de Barcelona per 
conscienciar la ciutadania 
sobre la necessitat de 
millorar la gestió dels resi-
dus. Aquesta acció es va 
dur a terme en sis punts 
de la geografia catalana 
i estava organitzada per les entitats adherides a 
l’Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ). 

BdR participa en la festa de 
la reutilització i la reparació

Banc de Recursos va participar el dia 22 de novembre 
en la R-festa organitzada per l’AMB en el marc 
de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. 
L’esdeveniment, una gran trobada lúdica i festiva 
sobre la reutilització i la reparació, va tenir lloc al 
Passeig de Sant Joan de Barcelona de 10:30 a 15:30 
hores i va aplegar un total de 40 entitats que treballen 
en aquest àmbit.
Per la nostra banda, la R-festa va ser una gran ocasió 
per presentar la tasca 
que duem a terme 
quant a reutilització i 
reaprofitament, fent 
especial èmfasi en 
els nostres projectes 
Pont Solidari i Pont 
Alimentari.

El col·legi SIL visita la seu  
de Banc de Recursos

Un grup d’alumnes del 
col·legi SIL de Barcelona 
va apropar-se el 22 de 
desembre fins a la nostra 
seu  per fer una donació 
de material escolar i 
conèixer més a fons la 
tasca que duem a terme. 



Caler Advisory & Asset Management S.L., gestora 
de l’Hotel Covadonga de Barcelona, va donar el 
mobiliari de 101 habitacions 
d’aquest edifici abans d’iniciar-
ne els treballs de remodelació 
el passat mes d’octubre. 

Els principals receptors 
d’aquesta donació van ser la 
Fundació Formació i Treball 
i l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, que va equipar així 
habitatges destinats a l’acollida 
de refugiats a la Casa Bloc 
de Sant Andreu. També van 
recollir material la Fundació 
Engrunes, la Fundació Migra 
Studium i la Residència Major 
de Pedralbes.

En total, l’empresa va donar 
255 cadires, 142 matalassos, 
142 somiers, 200 mantes, 39 
butaques, 17 sofàs, 14 taules, 

Donació de 101 habitacions d’hotel

Especial

168 tauletes de nit,  20 miralls, 4 quadres i 200 
peces de vaixella.

Operaris de Fundació Engrunes carregant 
matalassos procedents de les habitacions 
de l’Hotel Covadonga

Mobiliari  
i matalassos  

a punt d’instal·lar  
a la Casa Bloc



Donació de mobiliari d’eDreams

El servei Pont Solidari va dur a terme  el passat 
desembre l’operació més gran de la seva 
història quant a volum de materials gestionats 
i nombre d’entitats receptores (35). L’empresa 
eDreams ODIGEO, una de les distribuïdores 
de vols més importants del món, canviava 
d’oficines a Barcelona i va donar a BdR el 
mobiliari corresponent a més de 500 llocs 
de treball. En total, vam derivar 806 taules, 
605 cadires, 348 calaixeres, 160 armaris, 29 
guixetes, 50 ventiladors, 104 papereres, 15 
bancs i 5 taules de menjador, 2 armaris de cuina 
i 40 taules i cadires de terrassa. La dificultat 
principal de l’operació consistia a organitzar i 
coordinar la logística derivada de la presència 
simultània d’un gran nombre d’entitats en el 
moment de la recollida, però l’equip humà 
del Pont Solidari va demostrar amb escreix la 
seva professionalitat. Fruit d’aquesta donació, 
estem negociant la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb eDreams. 



Especial

ACCEM- refugiats
ACTUA VALLES
Adeco Catalunya
Amics de la gent Gran
Asociació Vida Nova
Asociación de Vecinos de Vilardell
Asociación Reto a la Esperanza de Girona
Aspanin-Servei d’habitatge
Associació “in via”
Associació Alba
Associació Escola d’Educació Especial Xaloc
Associació Joves per la Igualtat i la 
Solidaritat de L’Hospitalet de Llobregat
Associació Juvenil Esquitx de Sabadell
Associació Pro Persones amb Disminució 
Psíquica de la Conca de Barberà
Badalona Veins Solidaris
Banc dels Aliments
Brigades Internacionals de Pau
Burkina Faso També
Caritas Terrassa
CONEX
El Submarí
Escola d’Adults de la Verneda
Fundació Ared
Fundacio Bayt al-Thaqafa
Fundació Casa Asil
Fundació Joan Salvador Gavina
Fundació Ntra Sra de Fátima
Fundació Resilis (Centre acollida Mas 
Garriga-nens)
Fundació World Reader
Hermanitas de los Pobres
La Dona Samaritana Lleida
Laboratori Dau
Sinergia Social
Som Fundació

Donació de mobiliari d’eDreams

Entitats receptores



Sandvik Española, S.A., amb seu a Martorelles, 
va donar al Pont Solidari un lot d’equipament 
informàtic que s’enviarà properament a la xarxa 
d’escoles de Fe y Alegría a Bolívia. La mateixa 
empresa es va fer càrrec del transport dels equips 

Equipament informàtic de Sandvik Española

Especial

fins a Castellbisbal, on tenim dipositat el material. 
En concret, Sandvik va lliurar-nos 56 ordinadors 
de sobretaula, 26 portàtils, 63 teclats, 32 ratolins, 
32 fonts d’alimentació per a portàtils, cables 
d’alimentació i 29 impressores. 

Voluntari de Banc de Recursos revisant els equips i esborrant-ne les dades

L’Hotel Barcelona Catedral, que també col·labora 
amb el Pont Alimentari, va donar-nos al desembre 
30 televisors Philips FlatTV que vam derivar a 
l’Associació Cívica La Nau.  

Televisors de l’Hotel 
Barcelona Catedral

Donació de l’empresa 
Probincuatro

Probincuatro, S.A., va donar-nos una gran 
quantitat de mobles, electrodomèstics i 
elements de vaixella procedents d’un bingo 
que desmuntava. Les entitats receptores 
van ser la Asociación Reto a la Esperanza i 
l’Associació Cívica La Nau. D’entre aquest 
lot, destaquen 60 taules, 400 butaques, 46 
televisors i 5 congeladors.  



El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de 
Lleida (PCiTAL) va ser l’escenari triat per BdR 
per recollir ordinadors, bicicletes i mòbils de 
segona mà el dia 11 de desembre. L’objectiu 
era sensibilitzar sobre la importància del no-
malbaratament de recursos i recuperar equips 
i materials en bon estat per als projectes que 
la nostra entitat duu a terme a Bolívia i el Txad. 
L’acció va comptar amb la col·laboració 
del PCiTAL i la Paeria, que va donar més de 
40 telèfons mòbils i equips de sistemes de 
comunicació en funcionament, i va captar 
l’interès dels mitjans de comunicació de Lleida.    
L’alcalde de la ciutat i el regidor de Promoció 
de la Ciutat, del Comerç, del Turisme i de 
l’Ocupació i l’Emprenedoria van visitar el punt 
de recollida solidària. 

BdR recupera ordinadors, bicicletes i mòbils de segona mà per als seus projectes de Bolívia i el Txad

Recollida solidària al Parc Científic i Tecnològic de Lleida 

Estanislau Sunyer
Responsable del Servei de Voluntariat dels 
Enginyers Industrials de Catalunya (EIC)

P. Quan va néixer i com funciona aquest servei?
R. El Servei de Promoció del Voluntariat va néixer fa cinc 
anys com una iniciativa de la Comissió d’Acció Social 
dels EIC. Vàrem definir-ne la missió i visió considerant 
l’aportació que podien fer els enginyers voluntaris a partir 
de les experteses i experiència que els són propis.

P. Imagino que teniu més demandes que ofertes. D’on 
provenen? Quines tasques demanden les entitats?
R. Hem viscut totes les situacions: des de disposar de més 
demandes que voluntaris i a l’inrevés. En cada cas hem 
actuat ja sigui fent campanyes de captació de voluntaris o 
visites a entitats i federacions donant a conèixer el servei.  
Majoritàriament els voluntaris són jubilats però també hi ha 
professionals en actiu. Les entitats demanen assessorament 
i suport en tasques de planificació, organització i gestió i 
també en les especialitats tècniques com pot ser eficiència 
energètica, certificacions ISO, etc.

P. Com feu el seguiment dels voluntaris?
R. Des del servei cuidem que l’encaix del voluntari a l’entitat 
satisfaci les expectatives d’ambdues parts. Això ho fem 
mantenint una comunicació regular tant amb els voluntaris 
com amb les entitats. 

P. Des d’aquesta perspectiva, què aporten a l’entitat i què 
en reben? 
R. Els voluntaris aporten els coneixements, experteses i 
experiència que els són propis amb una actitud oberta per 
entendre la cultura i dinàmica de funcionament de l’entitat.
El voluntari rep la valoració i el reconeixement de la seva 
aportació. 

P. Com veus la tasca de Banc de Recursos?
R. És una de les primeres entitats que ens va demanar 
voluntaris i quatre enginyers hi estan col·laborant. De la 
tasca de BdR, en destacaria la capacitat d’oferir un servei en 
xarxa a entitats i empreses en el que tots hi guanyen. També 
la capacitat que han tingut de reorientar el seu servei, molt 
enfocat inicialment al Tercer Món, obrint-lo també a les 
necessitats creixents del nostre entorn més proper.

P. Què es fa des del Col·legi per implicar més els col·legiats 
en les ONG?
R. Donem a conèixer la situació del Tercer Sector, la tasca 
que hi fan les entitats i en què podem ajudar els enginyers i 
en fem divulgació en els mitjans de comunicació dels EIC. 
Disposem també d’un butlletí digital del servei amb un bloc 
per facilitar la comunicació entre voluntaris i entitats: http://
serveipromociovoluntariateic.blogspot.com.es/

Pers
pec
tiva

“Cuidem que l’encaix del 
voluntari a l’entitat satisfaci les 
expectatives d’ambdues parts”

Foto: Hermínia Sirvent



Altres notícies

Defunció de Conxi Papió

El dia 26 d’octubre va morir Conxi 
Papió, voluntària de BdR des de  
2014.  Dissenyadora gràfica de 
professió, la Conxi s’encarregava 
de realitzar el butlletí electrònic 
trimestral i altres materials com 
la memòria de 2014, targetes de 
visita, etc. Malgrat la malaltia que 
patia, la recordarem sempre per la seva extraordinària  
simpatia i dinamisme. Des d’aquí donem les gràcies i 
el condol a la seva família. 

AMICS DE LA GENT GRAN, ASEPEYO. BARCELONA 
SERVEIS MUNICIPALS, S.A., BCN REGIONAL AGÈNCIA 
DESENVOLUPAMENT URBÀ, BRITA IBERIA, S.L.U., 
CEVAGRAF, S.C.C.L., COBARO, S.A., DREIBLAU, EDREAMS
ELEPHANT SEVEN ESPAÑA, S.A.U., ENPLANTER, ESADE, 
ESCOLA ESTELA, ESSENCIAL MINDS, S.L., ESTEVE, 
FACULTAT DE TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA SANT 
IGNASI, FÉNIX-CAMALEÓN, S.L., FUNDACIÓ MIES VAN DER 
ROHE, GERMANETES DE L’ASSUMPCIÓ, HOSPITAL CLÍNIC,
HOTEL BARCELONA CATEDRAL, IMAGINA MEDIA 
AUDIOVISUAL, S.L., INSTITUCIÓ CULTURAL DEL CIC, 
INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA - UNIVERSITAT RAMON 
LLULL, IQS-UNIVERSITAT RAMON LLULL, KERN PHARMA
NEDIS IBERIA, S.L., NYLSTAR, S.A.U, OPTIMEDIA, S.L.,  
PROBINCUATRO, S.A., RACC, REHAB EUROPA, S.L., 
SANDVIK ESPAÑOLA, S.A., SELF BANK, UPC, VISIT 
FLANDERS - TURISMO DE BÉLGICA, ZENITHMEDIA, S.L.

Agraïments
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El signant declara ser major d’edat, que les dades que facilita en aquesta butlleta són certes i atorga el consentiment per que siguin incloses als fitxers automatitzats 
degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades. El responsable dels fitxers és Fundació Banc de Recursos, que garanteix el tractament respectuós d’aquests 
fitxers amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre). Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, 
oposició o cancel·lació, posi’s en contacte amb Fundació Banc de Recursos.

Desitjo col·laborar com a soci amb la quota de:

30 euros/semestre           75 euros/any           100 euros/any           150 euros/any           .......euros/any

Núm. de compte Banc de Recursos  ES55 2013-0654-82-0200557182

bancdr@bancderecursos.org - www.bancderecursos.org  
Gran de Gràcia, 167, Pral. 2a - 08012 BARCELONA - Telf. 93 217 71 54 - Fax 93 237 70 65

FORMULARI DE SUBSCRIPCIÓ A BANC DE RECURSOS

NOM
ADREÇA
NIF
E-MAIL

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

..................................................................................

..................................................................................
.....................................................................................................................
...................................................................

....................................

....................................
COGNOMS
POBLACIÓ
NÚM DE COMPTE
DATA

TLF
CP

SIGNATURA

Si sou clients de “la Caixa”, 
podeu contribuir al Pont Solidari 
bescanviant els vostres Punts 
Estrella a portal.lacaixa.es 

Fira Solidària de Gràcia
Els dies 12 i 13 de desembre vam estar presents en la 
Fira Solidària de Gràcia amb una bon grapat d’entitats 
del barri. L’esdeveniment va tenir lloc a la Plaça de la 
Virreina de Barcelona i ens va permetre augmentar el 
nostre grau de coneixement entre la ciutadania. 

L’Auditori de Barcelona acollirà el dia 17 d’abril a les 19:30 
hores el XIII Concert per al Txad, que enguany anirà a 
càrrec de la banda de jazz La Locomotora Negra. La 
recaptació d’aquest esdeveniment servirà per finançar 
els projectes de Misión y Desarrollo para Goundi, entitat 
amb la qual col·laborem estretament. Ja podeu adquirir 
les vostres entrades a www.auditori.cat/es/20510

XIII Concert per al Txad


